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ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamańający

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim
ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. ż2 755 52 3l
e-mail: biuo@zgmgrodzisk.p]

2. przedmiotzamówienia

Przedmiotem zamówieniajest adaptacja lub *ydzielenie pomieszczeń dla gospodarzy domów w n/w bud}łrkach:
_ ul. Poniatowskiego 35 (wydzielenie)
- ul. hzemysłowa 2'Ą (adaplacja)
- ul. Traugutta 84' (adaptacja)
- ul. Traugutta 22 (wydzielenie)

3. zakres robót

Zakres prac zgodnie z dokumentacją pĄektową

Szczegółowy zakles robót zawierają koszlorysy ofertowe (budowlane, wod.-kan

r

1,2,3,4 do formularza ofertowego

i

etektrycme) stanowiące załącznik

W cenie ofeĄ naleĘ qąć całośćkosźów związanycb z wykonaniem prac łącznie z kosztami wywozu materiałów
zrońiórki na legalne do§tępne Wykonawcy }łysypisko odpadów, koszĘ nadzoru technicmego kierownika budołli nad
wykonaniem prac, koszty wykonalia zabeąieczęDia i oznakowania miejsca prowadzenia prac w trakcie trwania realizacji
umowy, aż do zakończenia i odbioru robót,
Ww budynki są zamieszkałe.
4. Termin wykonania zamówienia

4.1 Termin realizacji . .. ... . . . ... ... dni (ilośćdni na rłrykonanie zamówienia)
4.2 Podpisanie Umowy nastąpi w terminie i miejscu wymaczonym przez Zamawiającego.

5. §posób przygotowania oferty - oferta powinna zawi€rać:
5.1 Wypehriony i podpisany tbrmularz ofertowy.

5.2 Wypefirione i podpisane kosztorysy ofertowe.
5.3 Podpisany wzór umowy.
5,4 Aktua]rre zaświadczenie o działalnościgospodarczei lub KRS.

ó. Ocena ofeńy:

ó.l

6.2
6.3

6.4

6.5

Kryterium przy wyborze najkor4/stniejszej ofelty jest:
cena (C) brutto 80 %
Termin wykonania (T) 20%
ocena ofert wg wzoru:
P = (Cn:Cb) x l00 pkt x 80% + (Tn:Tb) x l00 pkt x 20%
gdzie:
Cn - cena brutto oferry najniższęj
Cb - cena brutto oferty badanej
Tn - Termin wykonania najkótszy
Tb Termin wykonania oferry badanej
Za ofertę najkorzystniejsą zostanie uznana oferta z najwyżsąliczbą przynanych punktów.
Cena ofeĘ winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
Zama,wiający oceniać będzie jed}.nie oferty spełniającę wymagania okeślone w niniejszym zapytanil ofertowym.
Oferty nie spełriające tych warunków będą odrzucone.
Zalawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okesie 3 lat prz€d wszczęciem
postępowania, w sposób zawiniony poważnię naruszył obowiązki zawodowe, co Zamaviający jest w stanie vykazać
za pomocą dowohych środków dowodowych.

7. Termin §klad8nia ofeń:
oferly r€'lężry złoż!ćdo 10.10,2019 roku

8. Forma zloź3nia oferty:

Ofeą

moifla złoryć w formie:
pisemnej (osobiście lub listov,.rtie) na adres Zamawiającego
- w wersji elektronicznej na e-mail: n@zgmgrodzisk.pl
-

9. Dodatkowe informacje:
9

.l

Zamasliający zastrzrga możliwośćunieważnienia zamówienia na każdyn etapie postępowania bez po dania prryczyn.

9.2 Dodatkowe informacje można u2ryskać pod numerem tęlęfonu?2
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